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LEGE nr. 185 din 25 iunie 2013
privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 5 iulie 2013
Data intrarii in vigoare : 8 iulie 2013

    Parlamentul României adopt ă prezenta lege.

    CAP. I
    Dispozi ţii generale

    ART. 1
    Prezenta lege stabile şte cadrul legal care st ă la baza exercit ării activit ăţii 
de amplasare a mijloacelor de publicitate în locali t ăţi, inclusiv pe drumurile 
publice din România, în vederea asigur ării condi ţiilor pentru un cadru construit 
coerent, armonios, sigur şi s ănătos, pentru protec ţia valorilor mediului natural şi 
antropic, pentru prezervarea calit ăţii peisajului şi a cerin ţelor privind asigurarea 
calit ăţii în construc ţii.
    ART. 2
    Prevederile prezentei legi se aplic ă autorit ăţilor administra ţiei publice 
centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice implicate în 
activitatea de publicitate.
    ART. 3
    În în ţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urm ătoarele 
semnifica ţii:
    a) afi ş - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, c ulturale, comerciale, 
politice, de instructaj şi altele asemenea, imprimat pe suport hârtie sau pe  folie 
sintetic ă şi expus public;
    b) aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, e mis de structura de specialitate 
a administra ţiei publice locale, în urma unei proceduri de anali ză a proiectului 
tehnic şi a oportunit ăţii din punct de vedere urbanistic, pentru amplasare a 
mijloacelor de publicitate temporar ă, având structuri f ăr ă funda ţie;
    c) banner - suport pentru mesajul publicitar co nfec ţionat din folie sintetic ă

sau din material textil, în mod obi şnuit cu form ă dreptunghiular ă, ancorat în zone 
publice;
    d) calcan - fa ţadă f ăr ă goluri a unei construc ţii, situat ă pe limita de 
proprietate lateral ă sau posterioar ă, destinat ă de regul ă s ă fie acoperit ă de zidul 
asemănător al unei cl ădiri vecine;
    e) ecran publicitar - ecran cu LED-uri, LCD sau  altele asem ănătoare, pe care se 
ruleaz ă grafic ă, spoturi şi altele asemenea, cu con ţinut dinamic şi de dimensiuni 
variabile;
    f) firm ă - orice inscrip ţie, form ă sau imagine ata şat ă unei cl ădiri, cu referire 
la un operator economic sau la o activitate care se  desf ăşoar ă în interiorul 
cl ădirii;
    g) incint ă - suprafa ţa de teren înconjurat ă din toate p ăr ţile de construc ţii, de 
amenaj ări sau împrejmuiri;
    h) indicator publicitar direc ţional (panou direc ţional) - înscris, form ă ori 
imagine care indic ă o direc ţie, proximitatea unui obiectiv sau a unei cl ădiri unde 
se desf ăşoar ă o anumit ă activitate. În aceea şi categorie se includ bannerul 
vertical, caseta luminoas ă, t ăbli ţa indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate 
prin prinderi speciale pe cl ădiri, stâlpi şi altele asemenea;
    i) mesh - suport pentru mesajul publicitar conf ecţionat din material sintetic 
perforat, cum ar fi plasa fin ă, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe cl ădiri;
    j) mijloace de publicitate - ansamblu de elemen te constructive folosite în 
scopul prezent ării unei activit ăţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-
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profesioniste ori a unui eveniment;
    k) panou publicitar mobil - panou publicitar de  dimensiuni reduse, amplasat la 
sol, f ăr ă funda ţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propri a greutate;
    l) panou publicitar - structur ă provizorie folosit ă pentru afi şarea unui mesaj 
publicitar;
    m) proiect publicitar special - construc ţie provizorie atipic ă, creat ă special 
în scopul promov ării unui produs, a unui serviciu sau eveniment şi care nu are în 
alc ătuirea sa elemente de funda ţie şi/sau structuri publicitare clasice;
    n) promovare - ansamblu de activit ăţi şi mijloace folosite pentru a difuza un 
produs sau serviciu pe pia ţă;
    o) publicitate - totalitatea modalit ăţilor şi instrumentelor specifice utilizate 
pentru a facilita cunoa şterea şi aprecierea de c ătre consumatori a anumitor produse, 
servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destina ţiei unor 
spa ţii, lans ări de produse, deschideri de magazine şi altele asemenea, precum şi 
orice form ă de prezentare a unei activit ăţi comerciale, industriale, artizanale sau 
liber-profesioniste având ca scop promovarea vânz ării de bunuri şi servicii, de 
drepturi şi obliga ţii;
    p) publicitate luminoas ă - publicitate realizat ă prin corpuri luminoase, afi şe 
sau panouri luminate printr-o surs ă de lumin ă amplasat ă astfel încât s ă asigure 
iluminarea afi şului, panoului ori corpului publicitar;
    q) publicitate pe vehicule - publicitate realiz at ă prin lipirea de afi şe, 
montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în sco puri publicitare;
    r) publicitate stradal ă (outdoor) - publicitate efectuat ă în spa ţii deschise, în 
exteriorul cl ădirilor;
    s) publicitate temporar ă - publicitate realizat ă cu ocazia unor evenimente, 
manifesta ţii culturale sau sportive, precum şi pentru ac ţiuni de promovare de 
produse sau activit ăţi;
    ş) reclam ă publicitar ă - activitatea şi inscrip ţia cu rol de a aten ţiona sau de 
a convinge publicul de calitatea unui serviciu, a u nui produs sau a unei idei;
    t) steag publicitar - pies ă de stof ă, pânz ă sau material plastic ata şat ă la un 
suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, emb leme, simboluri sau mesaje 
publicitare;
    ţ) structur ă de publicitate autoportant ă - cadru suport amplasat la sol, f ăr ă 
funda ţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propri a greutate, pe care sunt 
dispuse fe ţe realizate din materiale u şoare de tip mesh, plas ă fin ă, pânz ă şi altele 
asemenea, pe care se afl ă imprimate reclame şi mesaje publicitare.

    CAP. II
    Aprobarea execut ării lucr ărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate

    ART. 4
    (1) Aprobarea execut ării lucr ărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate 
se realizeaz ă prin autoriza ţia de construire, emis ă în condi ţiile Legii nr. 50/1991
privind autorizarea execut ării lucr ărilor de construc ţii, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare.
    (2) La emiterea autoriza ţiei de construire, emitentul va include în mod 
obligatoriu preciz ări privind obliga ţiile care decurg din caracterul provizoriu şi 
durata de existen ţă limitat ă a mijlocului de publicitate autorizat, inclusiv 
preciz ări privind termenul de încetare a func ţion ării acestuia.
    (3) Amplasarea de mijloace de publicitate pe sc helele montate pe fa ţadele 
construc ţiilor aflate în curs de execu ţie a lucr ărilor de interven ţii, ori pe 
elementele de împrejmuire a şantierului aferent se face cu condi ţia autoriz ării 
amplas ării acestora împreun ă cu lucr ările privind organizarea execut ării lucr ărilor 
de construc ţii, sau ulterior, pentru o perioad ă mai mic ă sau cel mult egal ă cu 
durata autorizat ă a organiz ării de şantier.
    (4) Proprietarii imobilelor pe care sunt amplas ate mijloace de publicitate sunt 
obliga ţi s ă permit ă executarea lucr ărilor pentru amplasarea acestora numai în baza 
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autoriza ţiei de construire, emis ă în condi ţiile alin. (1).
    ART. 5
    (1) În cazul în care, la expirarea termenului d e încetare a func ţion ării 
mijlocului de publicitate autorizat, prev ăzut la art. 4 alin. (2), nu a fost 
obţinut ă prelungirea acestui termen, proprietarul construc ţiei-suport de publicitate 
are obliga ţia desfiin ţării mijlocului de publicitate şi aducerii imobilului la 
starea ini ţial ă.
    (2) În situa ţia în care, în termen de 15 zile de la data expir ării termenului de 
încetare a func ţion ării mijlocului de publicitate autorizat, prev ăzut la art. 4 
alin. (2), proprietarul construc ţiei-suport de publicitate nu a îndeplinit 
obliga ţiile prev ăzute la alin. (1), primarul/primarul general al mun icipiului 
Bucure şti dispune desfiin ţarea acestuia pe cale administrativ ă, indiferent de 
categoria de proprietate pe care acestea sunt ampla sate, f ăr ă emiterea unei 
autoriza ţii de desfiin ţare şi f ăr ă sesizarea instan ţelor judec ătore şti.
    (3) Cheltuielile rezultate ca urmare a ac ţiunilor prev ăzute la alin. (2) sunt în 
sarcina proprietarului construc ţiei şi vor fi recuperate ulterior de la acesta, în 
condi ţiile legii.
    (4) Procedura prev ăzut ă la alin. (2) poate fi declan şat ă din oficiu de c ătre 
primar/primarul general al municipiului Bucure şti, de c ătre Inspectoratul de Stat în 
Construc ţii sau la solicitarea de ţin ătorului legal al imobilului.
    (5) Proprietarii mijloacelor de publicitate au obliga ţia de a lua m ăsurile 
necesare pentru între ţinerea şi repararea acestora, ori de câte ori este necesar.
    ART. 6
    Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate ca re nu necesit ă funda ţii utilizate 
în cadrul unor campanii publicitare şi/sau activit ăţi de promovare ce nu dep ăşesc 30 
de zile, care se desf ăşoar ă pe domeniul public sau privat al statului ori al 
unit ăţii administrativ-teritoriale, ori pe proprietatea p rivat ă a persoanelor fizice 
şi juridice, în condi ţiile prezentei legi, autoritatea administra ţiei publice locale 
poate emite avize pentru publicitate temporar ă, la cererea solicitan ţilor.
    ART. 7
    Perioada de valabilitate a avizului pentru publ icitate temporar ă prev ăzut ă la 
art. 6 este de maximum 30 de zile şi poate fi prelungit ă o singur ă dat ă, la cererea 
solicitantului, pentru o perioad ă cel mult egal ă cu cea aprobat ă ini ţial.

    CAP. III
    Reguli generale privind stabilirea zonelor de p ublicitate

    ART. 8
    (1) Autorit ăţile administra ţiei publice locale din municipii şi ora şe, precum şi 
comunele cu monumente înscrise în Lista patrimoniul ui mondial - UNESCO, vor aproba 
prin hot ărâre a Consiliului Local, respectiv a Consiliului G eneral al Municipiului 
Bucure şti, regulamentul local de publicitate, cuprinzând i nclusiv delimitarea în 
cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publi citate l ărgit ă şi respectiv a 
zonelor de publicitate restrâns ă, în corelare cu documenta ţiile de urbanism 
aprobate.
    (2) În cadrul regulamentului local de publicita te, pentru fiecare categorie de 
zon ă se vor stabili amplasamentele şi categoriile de mijloace de publicitate admise.
    (3) Autorit ăţile administra ţiei publice locale din comune pot adopta regulament e 
locale privind amplasarea mijloacelor de publicitat e proprii sau pot controla 
aceast ă activitate în baza prevederilor prezentei legi.
    ART. 9
    (1) Zonele de publicitate restrâns ă sunt zone din localitate în care se impun 
restric ţii speciale sau/ şi sunt permise numai anumite categorii de mijloace de 
publicitate.
    (2) Categoriile de mijloace de publicitate perm ise conform alin. (1) sunt 
stabilite prin regulamentul local de publicitate, a stfel încât prin dimensiuni, 
form ă sau amplasare s ă nu altereze caracteristicile arhitecturale şi ambientale ale 

Pagina 3



LEGE                 185 25/06/2013 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

zonei.
    (3) Zonele de publicitate restrâns ă sunt, dar f ăr ă a se limita la acestea: 
zonele construite protejate stabilite prin document aţiile de urbanism aprobate în 
condi ţiile legii, centrele istorice ale localit ăţilor, precum şi zonele de protec ţie 
ale monumentelor istorice, monumentelor de for publ ic şi/sau monumentelor naturii, 
zonele de protec ţie ale obiectivelor cu valoare arhitectural ă şi/sau ambiental ă 
deosebit ă.
    (4) În cadrul zonelor de publicitate restrâns ă pot fi delimitate zone în care 
este interzis ă amplasarea de mijloace de publicitate, cu excep ţia firmelor.
    ART. 10
    (1) Zonele de publicitate l ărgit ă sunt zone în care pot fi amplasate toate 
categoriile de mijloace de publicitate.
    (2) Pentru zonele de publicitate l ărgit ă, autorit ăţile administra ţiei publice 
locale au obliga ţia, prin regulamentele locale de publicitate şi prin autoriza ţiile 
de construire emise, s ă asigure coeren ţa imaginii urbane.
    ART. 11
    (1) În vederea punerii în aplicare a prevederil or prezentei legi, 
primarul/primarul general al municipiului Bucure şti, în aria sa de competen ţă, prin 
direc ţia specializat ă privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, din aparatul de 
specialitate, are urm ătoarele obliga ţii:
    a) ini ţiaz ă, în baza documenta ţiilor de urbanism aprobate, delimitarea în cadrul 
teritoriului administrat, a zonelor de publicitate l ărgit ă şi respectiv a zonelor de 
publicitate restrâns ă, precum şi elaborarea regulamentului local de publicitate;
    b) identific ă şi propune amplasamentele şi categoriile de mijloace de 
publicitate admise pentru fiecare dintre zone.
    (2) În vederea realiz ării activit ăţilor prev ăzute la alin. (1), se va constitui 
un grup de lucru ce va fi coordonat de primar/prima rul general al municipiului 
Bucure şti.
    (3) Grupul de lucru va fi constituit dup ă cum urmeaz ă:
    a) 3 reprezentan ţi din institu ţia arhitectului şef/departamentul specializat 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, din aparatul de specialitate, 
direc ţia tehnic ă, direc ţia de patrimoniu sau de administrare a domeniului p ublic;
    b) 4 speciali şti atesta ţi din domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenaj ării 
teritoriului, peisajului recomanda ţi de Ordinul Arhitec ţilor din România şi de 
Registrul Urbani ştilor din România;
    c) un reprezentant al direc ţiei jude ţene pentru cultur ă, respectiv a 
municipiului Bucure şti;
    d) un reprezentant al agen ţiei jude ţene pentru protec ţia mediului, respectiv a 
municipiului Bucure şti;
    e) un reprezentant al poli ţiei rutiere.
    (4) Propunerile privind regulamentele locale de  publicitate, a zonelor de 
publicitate l ărgit ă şi, respectiv, a zonelor de publicitate restrâns ă, precum şi a 
amplasamentelor şi categoriile de mijloace de publicitate admise pen tru fiecare 
dintre zone, elaborate de grupul de lucru vor fi su puse consult ării operatorilor 
economici din domeniul publicit ăţii.
    (5) Regulamentele locale de publicitate elabora te în conformitate cu prevederile 
alin. (1)-(4), inclusiv delimitarea zonelor de publ icitate l ărgit ă şi, respectiv, a 
zonelor de publicitate restrâns ă, amplasamentele şi categoriile de mijloace de 
publicitate admise pentru fiecare dintre zone vor f i avizate de c ătre comisiile 
tehnice de amenajarea teritoriului şi de urbanism constituite în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 350/2001  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, aflate, dup ă caz, în coordonarea 
pre şedin ţilor consiliilor jude ţene sau a primarilor, respectiv a primarului genera l 
al municipiului Bucure şti.
    (6) Dup ă ob ţinerea avizului men ţionat la alin. (5), regulamentul local de 
publicitate, inclusiv stabilirea zonelor de publici tate restrâns ă şi, respectiv, a 
zonelor de publicitate l ărgit ă, amplasamentele şi categoriile de mijloace de 
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publicitate admise pentru fiecare dintre zone se su pune spre aprobare Consiliului 
Local/Consiliului General al Municipiului Bucure şti.
    ART. 12
    (1) Amplasamentele aflate în proprietatea sau î n administrarea unit ăţilor 
administrativ-teritoriale destinate mont ării mijloacelor de publicitate vor fi 
închiriate/concesionate prin licita ţie public ă organizat ă în condi ţiile legii.
    (2) Licita ţiile pentru amplasamentele prev ăzute la alin. (1) se organizeaz ă pe 
zone de publicitate sau/ şi tipuri de mijloace de publicitate, stabilite în 
conformitate cu regulamentul local de publicitate.
    (3) Autorit ăţile administra ţiei publice locale au obliga ţia de a asigura accesul 
nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de public itate la utilizarea 
amplasamentelor stabilite prin regulamentul local d e publicitate.

    CAP. IV
    Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate

    ART. 13
    (1) Publicitatea este permis ă atât pe domeniul public sau privat al statului şi 
al unit ăţii administrativ-teritoriale, cât şi pe proprietatea privat ă a persoanelor 
fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor le gale în vigoare.
    (2) În cazul construc ţiilor-suport pentru mijloace de publicitate, indife rent de 
regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt a mplasate, este obligatorie 
afi şarea de materiale publicitare pe întreaga perioad ă de men ţinere în amplasament a 
acestora.
    (3) În situa ţia în care proprietarul construc ţiei-suport pentru mijloace de 
publicitate nu are contracte de publicitate în deru lare, va afi şa materiale privind 
propria activitate sau materiale privind campanii e duca ţionale, umanitare, sociale, 
culturale de interes public.
    ART. 14
    Mijloacele de publicitate care se amplaseaz ă în zona drumurilor publice se 
autorizeaz ă şi se execut ă cu respectarea prevederilor actelor normative în v igoare 
privind regimul drumurilor şi circula ţia pe drumurile publice, ale normelor tehnice 
privind proiectarea şi amplasarea construc ţiilor, instala ţiilor şi panourilor 
publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, 
precum şi ale legisla ţiei ce reglementeaz ă domeniul public şi regimul propriet ăţii.
    ART. 15
    (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzis ă în urm ătoarele 
situa ţii:
    a) în ariile naturale protejate de interes na ţional şi interna ţional, cu 
excep ţia intravilanelor incluse în acestea;
    b) în spa ţii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deos ebit ă;
    c) în locurile de joac ă sau locurile de odihn ă situate în zona blocurilor de 
locuin ţe colective;
    d) pe cl ădirile reprezentând sedii ale autorit ăţilor administra ţiei publice 
locale şi centrale, precum şi ale institu ţiilor publice, cu excep ţia afi şajelor care 
anunţă activitatea ce se desf ăşoar ă în interiorul sediilor;
    e) pe arbori;
    f) pe zona carosabil ă a str ăzilor şi a drumurilor, indiferent de categoria 
acestora;
    g) pe obiectele de art ă monumental ă şi monumentele de for public;
    h) pe monumentele istorice, cu excep ţia firmelor care anun ţă activitatea ce se 
desf ăşoar ă în interiorul cl ădirii şi a mesh-urilor amplasate pe perioada efectu ării 
lucr ărilor de consolidare/ restaurare în condi ţiile prezentei legi;
    i) pe cl ădirile aflate în stare avansat ă de deteriorare, în situa ţia în care 
amplasarea mijlocului de publicitate afecteaz ă structura de rezisten ţă şi/sau 
stabilitatea şi integritatea elementelor constructive şi decorative ale anvelopei 
cl ădirii;
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    j) în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, l ăcaşurilor de 
cult, a scuarurilor, parcurilor şi gr ădinilor publice;
    k) în zonele în care a fost restric ţionat ă sau interzis ă publicitatea prin 
Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor d e publicitate;
    l) în interiorul intersec ţiilor şi al sensurilor giratorii, în spa ţiul destinat 
circula ţiei autovehiculelor şi semnaliz ării rutiere, în zone în care desf ăşurarea în 
condi ţii normale a traficului ar putea fi perturbat ă;
    m) pe parapetele şi/sau pere ţii pasajelor rutiere subterane şi supraterane ori 
sub poduri;
    n) pe stâlpii de sus ţinere a elementelor de semnalizare rutier ă sau de 
circula ţie;
    o) în zona de protec ţie a autostr ăzilor;
    p) pe lucr ările de art ă care traverseaz ă drumul, pe portale cu semnalizare 
rutier ă sau în solu ţii independente autoportante în traversarea drumulu i.
    (2) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafe ţelor 
vitrate ale cl ădirilor.
    (3) Se interzice amplasarea şi utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care  
pot tulbura lini ştea public ă, cu excep ţia vehiculelor publicitare utilizate în 
condi ţiile prezentei legi.
    (4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publ icitate care prin form ă, 
con ţinut, dimensiuni şi culori în combina ţii specifice pot fi confundate cu 
mijloacele de semnalizare rutier ă sau împiedic ă vizibilitatea acestora, precum şi a 
indicatoarelor de orientare şi informare.
    (5) În situa ţia în care pe fa ţada sau pe calcanul unei cl ădiri sunt amplasate 
mai multe mijloace de publicitate în afar ă de firme, acestea vor fi realizate în mod 
unitar, fiind obligatoriu de acela şi tip şi de acelea şi dimensiuni, fiind încadrate 
simetric pe fa ţada sau pe calcanul respectiv.
    ART. 16
    Amplasarea mijloacelor de publicitate la o dist anţă mai mic ă de 3,00 m fa ţă de 
limita de proprietate a imobilelor proprietate priv at ă a persoanelor fizice şi/sau 
juridice se va realiza doar cu acordul proprietaril or acestor imobile şi astfel 
încât s ă nu afecteze accesul şi utilizarea acestora.
    ART. 17
    (1) În scopul asigur ării siguran ţei cet ăţenilor şi integrit ăţii bunurilor, 
operatorii de publicitate vor realiza mijloacele pu blicitare cu materiale şi sisteme 
constructive ce respect ă prevederile legale privind calitatea în construc ţii.
    (2) Operatorii de publicitate au obliga ţia s ă asigure identificarea panourilor 
publicitare prin inscrip ţionarea acestora cu informa ţii privind denumirea 
operatorului, codul de identificare fiscal ă a acestuia şi num ărul autoriza ţiei de 
construire.

    CAP. V
    Reguli specifice pentru categoriile de mijloace  de publicitate

    SEC ŢIUNEA 1
    Reguli generale privind amplasarea firmelor

    ART. 18
    (1) Firmele se amplaseaz ă pe fa ţadele cl ădirilor sau în locuri special 
amenajate, dup ă cum urmeaz ă:
    a) pe cl ădirile de locuit având spa ţii cu alt ă destina ţie la parter sau mezanin, 
se amplaseaz ă numai pe por ţiunea de fa ţadă corespunz ătoare acestor spa ţii sau pe 
parapetul plin şi continuu al primului etaj, unde este cazul, cu ac ordul 
proprietarilor;
    b) firmele în consol ă se amplaseaz ă la o în ăl ţime minim ă de 2,50 m de la nivelul 
trotuarului. Fa ţă de planul vertical al fa ţadei, firmele vor putea ie şi în consol ă 
maximum 1,20 m, dar p ăstrând o distan ţă de minimum 1,00 m fa ţă de planul vertical ce 
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trece prin bordura carosabilului sau fa ţă de limita interioar ă a planta ţiei de 
aliniament;
    c) copertinele pe care se inscrip ţioneaz ă o firm ă vor fi amplasate la minimum 
2,50 m în ăl ţime fa ţă de nivelul trotuarului şi vor ie şi din planul fa ţadei maximum 
1,50 m; ele vor p ăstra o distan ţă de minimum 1,00 m fa ţă de planul vertical ce trece 
prin bordura carosabilului sau fa ţă de limita interioar ă a planta ţiei de aliniament;
    d) în cazul amplas ării firmelor pe aticul cl ădirilor de locuin ţe colective sau 
pe parapetul plin al etajului I, dup ă caz, firmele nu vor dep ăşi dimensiunile 
elementelor constructive-suport;
    e) în cazul apartamentelor în care se deruleaz ă activit ăţi cu caracter temporar 
situate în cl ădiri de locuin ţe colective, firmele aferente se amplaseaz ă la parterul 
cl ădirii, cu acordul proprietarilor afecta ţi.
    (2) În situa ţia prev ăzut ă la alin. (1) lit. e), firmele se amplaseaz ă astfel:
    a) în zona sc ării de acces corespunz ătoare, dac ă apartamentul este situat la 
alte niveluri decât la parter sau demisol;
    b) f ăr ă a dep ăşi limita spa ţiului respectiv, dac ă apartamentul este amplasat la 
parter sau demisol.
    ART. 19
    (1) Amplasarea firmelor şi copertinelor inscrip ţionate se autorizeaz ă în 
condi ţiile art. 4.
    (2) Prin excep ţie de la prevederile alin. (1), autoriza ţia de construire nu este 
necesar ă în cazul firmelor inscrip ţionate pe vitrinele şi u şile de acces, în 
condi ţiile prezentei legi.
    (3) Firmele inscrip ţionate pe vitrinele/u şile de acces se pot amplasa în baza 
avizului emis de autorit ăţile administra ţiei publice.
    (4) Amplasarea materialelor publicitare prev ăzute la alin. (3) se va face dup ă 
achitarea taxelor de publicitate prev ăzute de legisla ţia în vigoare.
    ART. 20
    (1) Pe fa ţada spa ţiilor comerciale de la parterul imobilelor de locui t se pot 
amplasa, al ături de firme, şi alte mijloace de publicitate cu respectarea 
prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea firmelor.
    (2) Publicitatea amplasat ă pe fa ţada unui spa ţiu comercial se va diferen ţia fa ţă 
de firm ă prin culoare, form ă sau dimensiune.
    ART. 21
    (1) În cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât s ă 
asigure o iluminare uniform ă, care s ă pun ă în valoare cl ădirea şi care s ă nu 
deranjeze traficul auto şi pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente  ale 
construc ţiei sau firmei.
    (2) Firmele iluminate vor fi amplasate la minim um 3,00 m de la nivelul solului.
    (3) Firmele iluminate amplasate la mai pu ţin de 30 m de semnaliz ările rutiere nu 
vor folosi culorile specifice acestora şi nici lumin ă intermitent ă.

    SEC ŢIUNEA a 2-a
    Reguli generale privind amplasarea panourilor p ublicitare, a ecranelor şi 
publicit ăţii luminoase

    ART. 22
    Este interzis ă amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe  suporturile 
existente care nu au fost destinate publicit ăţii, cum sunt: stâlpii de 
telecomunica ţii şi/sau electricitate, instala ţiile de iluminat public, instala ţiile 
de semaforizare.
    ART. 23
    (1) Pot fi amplasate panouri publicitare, ecran e şi publicitate luminoas ă pe 
calcane, pe fa ţade, pe terase ori acoperi şuri ale cl ădirilor, astfel încât sistemele 
lor de prindere s ă nu constituie o surs ă de accidente şi s ă nu afecteze structura de 
rezisten ţă şi func ţionarea optim ă a cl ădirilor.
    (2) Amplasarea panourilor publicitare, a ecrane lor şi publicit ăţii luminoase pe 
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cl ădiri se autorizeaz ă numai în baza unei expertize tehnice elaborate în condi ţiile 
legii de c ătre exper ţi tehnici atesta ţi, precum şi a documenta ţiei tehnice pentru 
autorizare, verificat ă de verificatori de proiecte atesta ţi pentru cerin ţele 
esen ţiale de calitate "rezisten ţă mecanic ă şi stabilitate", "siguran ţă în 
exploatare" şi "securitate la incendiu", prev ăzute de legisla ţia în vigoare privind 
calitatea în construc ţii.
    (3) Verificarea construc ţiei cu privire la respectarea cerin ţelor esen ţiale de 
calitate prev ăzute la alin. (2) se realizeaz ă prin reexpertizare tehnic ă, la fiecare 
10 ani de la data emiterii autoriza ţiei de construire pentru amplasarea structurii 
publicitare, sau ca urmare a ac ţiunilor factorilor de risc naturali/antropici asupr a 
construc ţiei/elementului constructiv care sus ţine structura publicitar ă.
    (4) Panourile publicitare amplasate pe calcanel e sau fa ţadele cl ădirilor nu vor 
depăşi limitele acestora.
    (5) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi ecranele publicitare care 
fac parte integrant ă din fa ţadele cl ădirilor şi care au fost autorizate împreun ă cu 
acestea, în conformitate cu legisla ţia în vigoare.
    ART. 24
    (1) Proprietarii ecranelor publicitare au oblig aţia transmiterii de informa ţii 
de interes public şi local, precum şi informa ţii de interes pentru popula ţie în 
cazul unor situa ţii de urgen ţă.
    (2) Con ţinutul şi modul de transmitere a informa ţiilor vor fi stabilite prin 
protocol încheiat între proprietarii ecranelor publ icitare şi autorit ăţile 
administra ţiei publice locale, respectiv alte institu ţii abilitate ale statului.
    ART. 25
    În situa ţia amplas ării pe terasele sau acoperi şurile construc ţiilor, panourile 
publicitare, ecranele şi publicitatea luminoas ă vor avea urm ătoarele în ăl ţimi:
    a) cel mult 3,00 m, dac ă fa ţada construc ţiei-suport are în ăl ţimea mai mic ă de 
15,00 m;
    b) cel mult 1/5 din în ăl ţimea fa ţadei, dar nu mai mult de 6,00 m, dac ă fa ţada 
construc ţiei-suport are în ăl ţimea mai mare de 15,00 m.
    ART. 26
    (1) Pe stâlpii de iluminat public pe care nu su nt amplasate semnaliz ări rutiere 
şi indicatoare de circula ţie se pot amplasa panouri peste cota minim ă de +4,00 m de 
la sol.
    (2) Pe un stâlp se poate amplasa un singur pano u, iar proiec ţia la sol a 
panoului se va situa în afara gabaritului carosabil ului.
    ART. 27
    (1) Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât s ă nu 
împiedice circula ţia rutier ă şi/sau pietonal ă, ori accesul pietonal şi/sau al 
autovehiculelor de interven ţie pe propriet ăţi, cu respectarea prevederilor prezentei 
legi.
    (2) Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost 
montate, vor fi amplasate astfel încât proiec ţia la sol a acestora s ă fie în 
totalitate în interiorul propriet ăţii pe care au fost autorizate.
    ART. 28
    (1) Pe str ăzile de categoria I, II şi III, conform clasific ării prev ăzute de 
legisla ţia în vigoare privind regimul drumurilor, se pot am plasa panouri publicitare 
în urm ătoarele condi ţii:
    a) la distan ţă de minimum 4,00 m fa ţă de limita carosabilului, în cazul în care 
nu exist ă trotuar;
    b) la distan ţă de minimum 1,00 m fa ţă de limita dinspre carosabil a spa ţiului 
verde de pe trotuar, f ăr ă a împiedica circula ţia pietonilor;
    c) la minimum 2,50 m în ăl ţime de la sol, pentru panourile cu suprafa ţa util ă mai 
mare de 2,50 mp per fa ţă.
    (2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafa ţa maxim ă de 2,20 mp se 
amplaseaz ă la o distan ţă de cel pu ţin 25,00 m între panouri.
    (3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafa ţa maxim ă de 12,00 mp, se 
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amplaseaz ă la o distan ţă de cel pu ţin 50,00 m între panouri.
    (4) În situa ţia în care ansamblul de mijloace de publicitate est e constituit 
dintr-o succesiune de panouri publicitare de diferi te dimensiuni dispuse în orice 
combina ţie, distan ţa dintre panouri va fi de minimum 50,00 m.
    (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)- (4) mijloacele de publicitate 
amplasate în interiorul incintelor centrelor comerc iale, supermagazinelor, 
hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor  industriale, astfel definite în 
conformitate cu legisla ţia în vigoare.
    ART. 29
    (1) Se interzice montarea pe trotuare şi spa ţii pietonale cu l ăţimea mai mic ă de 
2,25 m, precum şi pe zonele verzi dintre trotuar sau spa ţiu pietonal şi carosabil a 
panourilor publicitare cu structur ă proprie şi elemente de sus ţinere care necesit ă 
funda ţie.
    (2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigur ării stabilit ăţii 
panoului de reclam ă publicitar ă se execut ă obligatoriu îngropat, respectiv sub cota 
suprafe ţei solului/trotuarului, pân ă la nivelul solului.
    ART. 30
    De-a lungul drumurilor de interes na ţional, jude ţean, precum şi a arterelor de 
centur ă, conform clasific ării prev ăzute de legisla ţia în vigoare privind regimul 
drumurilor, în cadrul zonei de protec ţie a acestora se pot amplasa panouri 
publicitare, în urm ătoarele condi ţii:
    a) la minimum 2,50 m în ăl ţime de la sol, pentru panourile cu suprafa ţa util ă mai 
mare de 2,50 mp per fa ţă;
    b) cu distan ţa de minimum 50,00 m între dou ă panouri publicitare, pe sectoarele 
de drum din intravilan;
    c) cu distan ţa de minimum 100,00 m între dou ă panouri publicitare, pe sectoarele 
de drum din extravilan;
    d) la minimum 100,00 m fa ţă de intersec ţiile cu drumurile laterale cu mai mult 
de 4 benzi de circula ţie;
    e) în afara curbelor cu vizibilitate redus ă;
    f) la minimum 100,00 m fa ţă de intersec ţiile semaforizate.
    ART. 31
    Dispozi ţiile art. 28-30 se completeaz ă cu prevederile instituite în aceea şi 
materie de Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 195/2002  privind circula ţia pe 
drumurile publice, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, şi de 
Ordonan ţa Guvernului nr. 43/1997  privind regimul drumurilor, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare.
    ART. 32
    (1) Panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol în intravil anul 
localit ăţilor vor avea urm ătoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, 
respectiv 4,00 x 3,00 m.
    (2) În extravilanul localit ăţilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona 
de protec ţie a drumurilor publice, având dimensiunea de 8,00 x 4,00 m, iar în afara 
acestora şi panouri de 14,00 x 4,00 m.

    SEC ŢIUNEA a 3-a
    Reguli generale privind amplasarea panourilor p ublicitare mobile

    ART. 33
    Pe trotuarele/spa ţiile pietonale cu o l ăţime de cel pu ţin 2,25 m se pot amplasa 
panouri publicitare mobile pliante, având ca scop p romovarea comercial ă, comunicarea 
de tarife sau ac ţiuni promo ţionale, specifice activit ăţii desf ăşurate de 
beneficiarul publicit ăţii, în urm ătoarele condi ţii:
    a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0 ,50 m x 0,90 m;
    b) amplasarea panoului este permis ă numai în dreptul spa ţiului destinat 
activit ăţii care face obiectul publicit ăţii şi numai pe durata programului zilnic de 
func ţionare a acestuia.
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    SEC ŢIUNEA a 4-a
    Reguli generale privind utilizarea mobilierului  urban ca suport publicitar

    ART. 34
    (1) Pot fi utilizate ca suport publicitar urm ătoarele tipuri de mobilier urban: 
adăposturile destinate publicului/sta ţiile de autobuz, chio şcurile de ziare şi alte 
chio şcuri cu activit ăţi comerciale, coloanele port-afi ş, cabinele telefonice şi 
altele asemenea, cu respectarea prevederilor Regula mentului local privind amplasarea 
mijloacelor de publicitate.
    (2) Ad ăposturile destinate publicului şi sta ţiile de autobuz pot fi utilizate ca 
suport de publicitate pentru panouri unitare de max imum 2,20 mp; în cazul în care 
sunt amplasate mai multe panouri sau panouri cu dou ă fe ţe utile, suprafa ţa total ă de 
publicitate nu va dep ăşi 4,50 mp.
    (3) Chio şcurile de ziare şi alte chio şcuri cu activit ăţi comerciale pot fi 
utilizate ca suport de publicitate pentru panouri c u suprafa ţa unitar ă de maximum 
2,00 mp; în cazul în care sunt amplasate mai multe panouri, suprafa ţa total ă de 
publicitate pentru un chio şc nu va dep ăşi 6,00 mp.
    (4) Se interzice instalarea panourilor pe acope ri şul ad ăposturilor destinate 
publicului, sta ţiilor de autobuz şi al chio şcurilor.
    (5) Coloanele port-afi ş vor putea fi utilizate numai pentru afi şe şi/sau 
anunţuri de spectacole şi manifest ări culturale; este interzis ă suprapunerea de 
afi şe de spectacol în cazul în care termenul la care ac estea vor avea loc nu a fost 
depăşit.

    SEC ŢIUNEA a 5-a
    Reguli generale privind amplasarea bannerelor şi steagurilor publicitare

    ART. 35
    Amplasarea de bannere care con ţin anun ţuri privind promovarea de evenimente 
culturale, economice, ştiin ţifice şi altele de aceast ă natur ă se avizeaz ă pe baza 
documenta ţiei privind rezisten ţa elementelor de sus ţinere, precum şi cu acordul 
proprietarului elementelor de sus ţinere utilizate în acest scop.
    ART. 36
    La amplasarea bannerelor se vor avea în vedere următoarele:
    a) nu este permis ă amplasarea bannerelor în intersec ţii, în zone în care 
împiedic ă vizibilitatea rutier ă sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori 
naturale sau în locuri unde exist ă panouri publicitare;
    b) este interzis ă amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stâlp ilor în 
scopul exclusiv de sus ţinere a bannerelor;
    c) bannerele montate perpendicular pe axul drum ului vor fi instalate la o 
în ăl ţime minim ă de 5,00 m fa ţă de sol, astfel încât s ă nu afecteze vizibilitatea 
rutier ă şi imaginea urban ă;
    d) bannerele vor fi amplasate astfel încât dist anţa între acestea s ă fie de 
minimum 100,00 m;
    e) este permis ă amplasarea bannerelor pe o durat ă de cel mult o lun ă 
calendaristic ă.
    ART. 37
    (1) Steagurile publicitare montate pe catarg şi pe stâlpi, la în ăl ţimea minim ă 
de 2,50 m de la cota terenului amenajat, se amplase ază numai în locuri în care nu 
împiedic ă vizibilitatea circula ţiei rutiere.
    (2) Pe un catarg se poate amplasa un singur ste ag.
    (3) Durata de men ţinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 30  de zile 
calendaristice, cu posibilitatea prelungirii aceste i perioade cu înc ă 30 de zile.
    (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)- (3) steagurile publicitare 
amplasate în incintele centrelor comerciale, superm agazinelor, hipermagazinelor, 
parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfe l definite în conformitate cu 
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legisla ţia în vigoare, cu condi ţia s ă nu afecteze vizibilitatea circula ţiei rutiere.

    SEC ŢIUNEA a 6-a
    Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor

    ART. 38
    (1) Este permis ă amplasarea de mesh-uri şi mesh-uri digitale, în urm ătoarele 
situa ţii:
    a) pe construc ţii, inclusiv monumente istorice amplasate în zone d e publicitate 
restrâns ă, sau în zone în care este interzis ă publicitatea, numai în situa ţia în 
care acestea constituie protec ţie c ătre domeniul public pe perioada efectu ării 
lucr ărilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de  un an calendaristic, şi 
numai dac ă reproduc imaginea construc ţiei dup ă consolidare/restaurare, eventualele 
texte de publicitate comercial ă vor ocupa cel mult 25% din suprafa ţa total ă a 
acesteia;
    b) pe calcanele construc ţiilor care nu sunt clasate monumente istorice.
    (2) Prin excep ţie de la prevederile art. 15 alin. (2), se pot ampl asa mesh-uri 
şi mesh-uri digitale pe fa ţadele cl ădirilor de locuit, a cl ădirilor cu func ţiuni 
comerciale şi de birouri situate în zonele de publicitate l ărgit ă, dac ă Regulamentul 
local privind amplasarea mijloacelor de publicitate  o permite.

    SEC ŢIUNEA a 7-a
    Reguli generale privind amplasarea indicatoarel or publicitare direc ţionale

    ART. 39
    (1) Este permis ă amplasarea indicatoarelor publicitare direc ţionale, în afara 
casetelor şi steagurilor publicitare, pe stâlpii de iluminat p ublic, dac ă pe ace ştia 
nu sunt montate semnaliz ări rutiere, în urm ătoarele condi ţii:
    a) suprafa ţa indicatorului publicitar direc ţional este mai mic ă de 1,00 mp;
    b) în ăl ţimea de amplasare este de minimum 4,00 m;
    c) pe un stâlp se poate monta un singur indicat or publicitar direc ţional;
    d) prin excep ţie de la prevederile lit. c), poate fi montat un al  doilea 
indicator direc ţional pentru semnalarea serviciilor de urgen ţă sau a serviciilor 
necesare în deplasare, cum sunt: sta ţiile de alimentare cu carburan ţi, atelierele 
auto sau de vulcanizare.
    (2) Amplasarea de stâlpi-suport pentru indicato arele publicitare direc ţionale se 
va realiza în baza avizului emis de autorit ăţile publice locale.

    SEC ŢIUNEA a 8-a
    Reguli generale privind publicitatea temporar ă şi proiectele publicitare 
speciale

    ART. 40
    (1) Orice persoan ă fizic ă sau juridic ă poate beneficia de dreptul la publicitate 
temporar ă, în condi ţiile prezentei legi.
    (2) Amplasarea mijloacelor de publicitate tempo rar ă se va stabili în baza 
avizului emis de autorit ăţile publice locale.
    ART. 41
    În vederea ob ţinerii avizului pentru publicitate temporar ă, men ţionat la art. 6, 
mijloacele de publicitate trebuie s ă îndeplineasc ă urm ătoarele condi ţii:
    a) s ă fie folosite ca purt ător de mesaj în cadrul unor activit ăţi de promovare 
cu durat ă determinat ă şi precizat ă în mod explicit în cererea de emitere a avizului, 
depus ă de solicitant;
    b) s ă poat ă fi montate/demontate în/din toate amplasamentele a probate prin 
avizul pentru publicitate temporar ă, în cel mult 24 de ore;
    c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pe ntru publicitate temporar ă s ă fie 
aduse la starea ini ţial ă, în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului  de 
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valabilitate a avizului pentru publicitate temporar ă.
    ART. 42
    (1) Autorit ăţile administra ţiei publice locale vor identifica amplasamentele 
destinate pentru mijloacele de publicitate temporar ă şi pentru proiectele 
publicitare speciale.
    (2) În situa ţia în care la încheierea perioadei de valabilitate a avizului 
pentru publicitate temporar ă, în conformitate cu prevederile art. 7, exist ă mai 
multe solicit ări de amplasare de mijloace de publicitate temporar ă, autoritatea 
administra ţiei publice locale va atribui amplasamentul prin li cita ţie public ă 
organizat ă în condi ţiile legii.
    (3) În cazul solicit ării schimb ării loca ţiilor în alte amplasamente decât cele 
stabilite ini ţial, se va ob ţine avizul pentru publicitate temporar ă al autorit ăţii 
administra ţiei publice locale.
    (4) Schimbarea loca ţiilor prev ăzute la alin. (3) se va face numai în situa ţia în 
care loca ţiile licitate ini ţial nu mai pot fi puse la dispozi ţia contractantului ca 
urmare a execut ării unor lucr ări de interes public.
    ART. 43
    (1) Structurile publicitare autoportante şi proiectele publicitare speciale se 
avizeaz ă cu respectarea prevederilor privind publicitatea t emporar ă prev ăzute în 
prezenta lege.
    (2) Executarea şi amplasarea structurilor publicitare autoportante şi a 
proiectelor publicitare speciale se face în baza un ei documenta ţii tehnice întocmite 
de un arhitect cu drept de semn ătur ă.

    SEC ŢIUNEA a 9-a
    Reguli generale privind amplasarea afi şelor publicitare şi a anun ţurilor de mic ă 
publicitate

    ART. 44
    (1) În vederea asigur ării eficientei inform ări a cet ăţenilor, a libert ăţii de 
expresie şi esteticii urbane, autorit ăţile administra ţiei publice locale vor instala 
în amplasamente cu vizibilitate, în condi ţiile regulamentului local de publicitate, 
panouri speciale destinate afi şelor publicitare şi anun ţurilor de mic ă publicitate.
    (2) Panourile prev ăzute la alin. (1) vor fi cur ăţate s ăpt ămânal prin grija 
compartimentelor de specialitate din cadrul adminis tra ţiei publice locale.
    (3) Autorit ăţile administra ţiei publice locale vor stabili prin regulamentul 
local de publicitate ziua din cursul s ăpt ămânii în care panourile cu anun ţuri de 
mic ă publicitate vor fi cur ăţate în vederea actualiz ării anun ţurilor.
    ART. 45
    Este interzis ă amplasarea de afi şe publicitare care s ă acopere alte afi şe 
publicitare postate anterior, aflate în perioada de  valabilitate, care fac 
publicitate unor evenimente/ac ţiuni/campanii aflate în derulare sau care urmeaz ă s ă 
se deruleze.

    SEC ŢIUNEA a 10-a
    Reguli generale privind publicitatea pe vehicul e publicitare şi pe mijloace de 
transport în comun

    ART. 46
    (1) Vehiculele special echipate în scopuri de p ublicitate, prin lipirea de 
afi şe, montarea de panouri sau inscrip ţionarea cu texte publicitare ori altele 
asemenea, vor putea fi autorizate s ă circule pe teritoriul localit ăţii cu condi ţia 
obţinerii avizului pentru publicitate temporar ă, pe o durat ă determinat ă şi pe un 
traseu stabilit de autoritatea administra ţiei publice locale, conform prevederilor 
con ţinute în avizul pentru publicitate temporar ă.
    (2) Sta ţionarea vehiculelor publicitare pe drumurile public e sau în locurile 
vizibile dinspre acestea este interzis ă.
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    (3) Vehiculele special echipate în scopuri de p ublicitate nu vor circula în 
convoi mai mare de dou ă maşini şi cu o vitez ă mai mare decât jum ătate din viteza 
admisibil ă pe tronsonul de strad ă.
    (4) Circula ţia convoaielor este permis ă numai cu ocazia manifest ărilor speciale, 
în baza avizului emis de autorit ăţile administra ţiei publice, cu durata de 
valabilitate de o zi.
    ART. 47
    Este permis ă utilizarea ca suport pentru afi şe/reclame publicitare a mijloacelor 
de transport în comun, cum ar fi tramvaie, troleibu ze, autobuze, microbuze, cu 
condi ţia ca prin aceasta s ă nu fie afectat ă vizibilitatea c ăl ătorilor înspre 
exteriorul mijlocului de transport.

    CAP. VI
    Sanc ţiuni

    ART. 48
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi a trage r ăspunderea material ă şi 
contraven ţional ă, dup ă caz.
    (2) Sanc ţiunile prev ăzute în prezenta lege se completeaz ă cu cele referitoare la 
nerespectarea legisla ţiei în vigoare privind autorizarea construc ţiilor, urbanismul 
şi amenajarea teritoriului.
    ART. 49
    (1) Constituie contraven ţii urm ătoarele fapte:
    a) amplasarea mijloacelor de publicitate f ăr ă aviz pentru publicitatea temporar ă 
ori cu nerespectarea prevederilor acestuia şi a documenta ţiei tehnice care a stat la 
baza eliber ării avizului, precum şi montarea panourilor publicitare cu structur ă 
proprie şi elemente de sus ţinere care necesit ă funda ţie pe trotuare cu l ăţime mai 
mic ă de 2,25 m;
    b) permiterea de c ătre proprietarul imobilului a execut ării lucr ărilor de 
amplasare a mijloacelor de publicitate f ăr ă autoriza ţie de construire valabil ă;
    c) nerespectarea de c ătre primar, respectiv primarul general al municipiu lui 
Bucure şti a obliga ţiilor stabilite la art. 11 alin. (1) şi la art. 51 alin. (2);
    d) nerespectarea de c ătre primar, respectiv primarul general al municipiu lui 
Bucure şti a obliga ţiei de a dispune desfiin ţarea în termen de 15 zile de la data 
expir ării termenului de încetare a func ţion ării mijlocului de publicitate pentru 
care nu s-a ob ţinut o prelungire a acestui termen;
    e) nerespectarea de c ătre proprietarii mijloacelor de publicitate a tipur ilor şi 
dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în  conformitate cu prevederile 
regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelo r de publicitate;
    f) amplasarea stâlpilor pentru indicatoarele pu blicitare direc ţionale şi a 
mijloacelor de publicitate temporar ă f ăr ă avizul autorit ăţilor publice locale sau în 
alte locuri decât cele precizate prin avizul pentru  publicitate temporar ă;
    g) amplasarea panourilor publicitare mobile sau  a oric ăror altor forme de 
reclam ă, pe spa ţiile de circula ţie pietonal ă cu o l ăţime mai mic ă de 2,25 m, precum 
şi neexecutarea obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafe ţei 
solului/trotuarului, pân ă la nivelul solului a elementelor de fundare/ancora re 
necesare asigur ării stabilit ăţii panoului de reclam ă publicitar ă;
    h) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura lini ştea 
public ă, a vehiculelor publicitare care nu au ob ţinut aviz pentru publicitate 
temporar ă sau a mijloacelor de publicitate luminoas ă care pot perturba traficul auto 
şi pietonal;
    i) nerespectarea obliga ţiei de reexpertizare tehnic ă în vederea verific ării 
construc ţiei cu privire la respectarea cerin ţelor esen ţiale de calitate, de a 
elibera/desfiin ţa suportul reclamei la expirarea termenului stabili t prin 
autoriza ţia sau avizul pentru publicitate temporar ă ori refuzul de a readuce 
amplasamentul şi mediul înconjur ător la starea ini ţial ă, inclusiv prin înierbare sau 
asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasat e la nivelul solului;
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    j) nerespectarea obliga ţiei de dezafectare şi/sau conformare stabilite prin art. 
54 lit. a) şi b);
    k) nerespectarea obliga ţiilor privind între ţinerea mijloacelor de publicitate şi 
afi şarea permanent ă a unor mesaje în cadru;
    l) nerespectarea obliga ţiei de a afi şa în mod vizibil elementele de identificare 
ale panoului publicitar prin inscrip ţionarea acestora cu informa ţii privind 
denumirea operatorului, codul de identificare fisca l ă a acestuia şi num ărul 
autoriza ţiei de construire;
    m) nerespectarea de c ătre autoritatea public ă local ă a obliga ţiilor referitoare 
la delimitarea în cadrul teritoriului administrat a  zonelor de publicitate l ărgit ă 
şi, respectiv, a zonelor de publicitate restrâns ă, precum şi elaborarea 
regulamentelor locale de publicitate aferente acest ora;
    n) nerespectarea de c ătre autorit ăţile administra ţiei publice locale a 
obliga ţiei de a instala panouri speciale destinate afi şelor publicitare şi 
anunţurilor de mic ă publicitate, precum şi de a identifica amplasamentele destinate 
mijloacelor de publicitate temporar ă şi pentru proiectele publicitare speciale;
    o) amplasarea afi şelor publicitare şi a anun ţurilor de mic ă publicitate în alte 
locuri decât pe panourile special destinate acestor a.
    (2) Contraven ţiile prev ăzute la alin. (1), s ăvâr şite de persoanele fizice sau 
juridice, se sanc ţioneaz ă dup ă cum urmeaz ă:
    a) cu amend ă de la 30.000 lei la 50.000 lei cele prev ăzute la lit. a), b) şi e);
    b) cu amend ă de la 15.000 lei la 30.000 lei cele prev ăzute la lit. f), g) şi i);
    c) cu amend ă de la 10.000 lei la 15.000 lei cele prev ăzute la lit. c), d), h), 
j) şi m);
    d) cu amend ă de la 5.000 lei la 10.000 lei cele prev ăzute la lit. k), l) şi n);
    e) cu amend ă de la 500 lei la 5.000 lei cea prev ăzut ă la lit. o).
    ART. 50
    Prevederile prezentei legi referitoare la contr aven ţii intr ă în vigoare cu 
respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordon anţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contraven ţiilor, aprobat ă cu modific ări şi complet ări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modific ările şi complet ările ulterioare.
    ART. 51
    (1) Controlul de stat privind respectarea aplic ării prevederilor prezentei legi 
pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, precu m şi nerespectarea de c ătre 
autoritatea public ă local ă a obliga ţiilor ce îi revin în aplicarea prevederilor 
prezentei legi se exercit ă de c ătre Inspectoratul de Stat în Construc ţii.
    (2) Primarii şi organele de control din cadrul autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale au obliga ţia s ă urm ăreasc ă respectarea disciplinei în domeniul 
urbanismului şi al autoriz ării execut ării lucr ărilor pentru amplasarea mijloacelor 
de publicitate pe teritoriul localit ăţilor şi, în func ţie de înc ălcarea prevederilor 
legale, s ă aplice sanc ţiunile prev ăzute de prezenta lege.
    (3) Constatarea contraven ţiilor se face de c ătre persoanele împuternicite din 
cadrul Inspectoratului de Stat în Construc ţii, de c ătre organele de control ale 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale sau, dup ă caz, de c ătre poli ţi ştii 
locali.
    (4) Inspectoratul de Stat în Construc ţii poate dispune oprirea execut ării 
lucr ărilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, at unci când constat ă c ă 
acestea se realizeaz ă cu înc ălcarea dispozi ţiilor legale, a cerin ţelor privind 
asigurarea calit ăţii în construc ţii, f ăr ă proiect tehnic ori pe baza unor 
autoriza ţii nelegal emise.
    (5) Inspectoratul de Stat în Construc ţii aduce la cuno ştin ţa autorit ăţii 
administra ţiei publice locale pe teritoriul c ăreia s-a efectuat controlul 
constat ările şi m ăsurile dispuse, iar organele de control ale autorit ăţii 
administra ţiei publice locale au obliga ţia s ă urm ăreasc ă modul de conformare privind 
cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Construc ţii.
    (6) Aplicarea sanc ţiunilor se face dup ă cum urmeaz ă:
    a) de c ătre agentul constatator, în cazul contraven ţiilor constatate de c ătre 
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personalul împuternicit din cadrul Inspectoratului de Stat în Construc ţii;
    b) de c ătre şeful compartimentului care coordoneaz ă activitatea de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism sau, dup ă caz, de c ătre primarul localit ăţii în care s-a 
săvâr şit contraven ţia, în cazul contraven ţiilor constatate de c ătre organele de 
control ale autorit ăţilor administra ţiei publice locale sau de c ătre poli ţi ştii 
locali.

    CAP. VII
    Dispozi ţii tranzitorii şi finale

    ART. 52
    (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în v igoare a prezentei legi, 
autorit ăţile administra ţiei publice locale vor asigura elaborarea ori, dup ă caz, 
actualizarea regulamentelor locale privind amplasar ea mijloacelor de publicitate, 
identificarea amplasamentelor aflate pe domeniul pu blic şi privat al statului şi al 
autorit ăţii locale pe care se pot amplasa mijloace de public itate, precum şi 
aducerea acestora la cuno ştin ţa publicului.
    (2) În situa ţia în care, la data intr ării în vigoare a prezentei legi, 
Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor d e publicitate pe teritoriul 
localit ăţii, aflat în vigoare, con ţine norme mai permisive sau contradictorii fa ţă 
de cele prev ăzute în prezenta lege, autorit ăţile administra ţiei publice locale vor 
asigura corelarea prevederilor regulamentelor exist ente prin modificarea, 
completarea şi actualizarea acestora în termenul prev ăzut la alin. (1).
    ART. 53
    Pân ă la adoptarea unui regulament local privind amplasa rea mijloacelor de 
publicitate pe teritoriul localit ăţii ori modificarea şi completarea Regulamentului 
local privind amplasarea mijloacelor de publicitate  existent, autorizarea 
activit ăţii de amplasare a mijloacelor de publicitate se va realiza conform 
prevederilor prezentei legi.
    ART. 54
    În vederea asigur ării respect ării prevederilor Regulamentului local privind 
amplasarea mijloacelor de publicitate cu situa ţia de fapt din teren, autorit ăţile 
administra ţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la a doptarea acestuia, vor 
identifica şi vor notifica proprietarii de mijloace de publicit ate a c ăror amplasare 
nu mai corespunde cu noile reglement ări, astfel:
    a) pentru panourile situate pe domeniul public şi privat al statului şi 
autorit ăţilor publice locale, care nu sunt autorizate în con formitate cu prevederile 
legale sau care au fost amplasate f ăr ă respectarea prevederilor legale ori care nu 
au inscrip ţionate informa ţiile privind denumirea operatorului, codul de ident ificare 
fiscal ă a acestuia şi num ărul autoriza ţiei de construire, se va dispune 
dezafectarea;
    b) pentru panourile situate pe proprietatea per soanelor fizice sau juridice, 
care nu au fost autorizate sau care nu au contracte  de închiriere valabile la data 
intr ării în vigoare a prezentei legi ori care nu au insc rip ţionate informa ţiile 
privind denumirea operatorului, codul de identifica re fiscal ă al acestuia şi num ărul 
autoriza ţiei de construire, se va dispune dezafectarea.
    ART. 55
    În termen de 30 de zile de la încheierea proced urilor prev ăzute la art. 52, 
concomitent cu ac ţiunile prev ăzute la art. 54, se vor demara procedurile de 
licita ţie public ă a amplasamentelor identificate pe domeniul public sau privat al 
statului ori al unit ăţii administrativ-teritoriale.
    ART. 56
    (1) Mijloacele de publicitate autorizate pân ă la data intr ării în vigoare a 
prezentei legi pot fi men ţinute pe amplasamentele autorizate pân ă la data expir ării 
contractelor de publicitate în curs, dar nu mai târ ziu de 1 ianuarie 2014.
    (2) Prin excep ţie de la dispozi ţiile alin. (1), pot fi men ţinute pe 
amplasamentele autorizate, pân ă la data expir ării contractelor de publicitate în 
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curs, acele mijloace de publicitate care respect ă prevederile prezentei legi, iar 
prin amplasament şi caracteristici se încadreaz ă în categoria de mijloace de 
publicitate admise de regulamentul local de publici tate. Confirmarea îndeplinirii 
tuturor condi ţiilor men ţionate se realizeaz ă de c ătre autorit ăţile administra ţiei 
publice locale.
    (3) Contractele existente la data intr ării în vigoare a prezentei legi vor fi 
completate şi modificate conform procedurilor acesteia.
    (4) Prin excep ţie de la dispozi ţiile alin. (3), contractele valabile pe o 
perioad ă de maximum 30 de zile de la data intr ării în vigoare a prezentei legi r ămân 
în vigoare pân ă la expirarea perioadei de valabilitate.
    ART. 57
    În termen de 5 zile de la notificarea emis ă conform art. 54 lit. a) şi b), 
Inspectoratul de Stat în Construc ţii şi/sau autorit ăţile administra ţiei publice 
locale vor dispune demolarea mijloacelor de publici tate amplasate contrar 
prevederilor Regulamentului local privind amplasare a mijloacelor de publicitate pe 
cheltuiala proprietarului, f ăr ă emiterea unei autoriza ţii de desfiin ţare şi f ăr ă 
sesizarea instan ţelor judec ătore şti.
    ART. 58
    În termen de 60 de zile de la data intr ării în vigoare a prezentei legi, 
Guvernul va modifica, în mod corespunz ător, Hot ărârea Guvernului nr. 955/2004  pentru 
aprobarea reglement ărilor-cadru de aplicare a Ordonan ţei Guvernului nr. 71/2002
privind organizarea şi func ţionarea serviciilor publice de administrare a domen iului 
public şi privat de interes local, publicat ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 660 din 22 iulie 2004.

    Aceast ă lege a fost adoptat ă de Parlamentul României, în condi ţiile art. 147 
alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din 
Constitu ţia României, republicat ă.

          PRE ŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
              VALERIU- ŞTEFAN ZGONEA

             PRE ŞEDINTELE SENATULUI
         GEORGE-CRIN LAUREN ŢIU ANTONESCU

    Bucure şti, 25 iunie 2013.
    Nr. 185.
                   _________
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